
Midsommarfirande i Bjurfors
Midsommarfirandet blir som vanligt traditionsenligt på idrottsplatsen med start kl. 
12:00. Fika, dans runt midsommarstång, gratis barnaktiviteter, lotterier m.m. Som 
vanligt avslutas det med dragningen i midsommarlotteriet där högsta vinsten är 
5.000 kr (om det är sålt minst 100 lotter). Vill du köpa lott hör av dig till Sten på  
0910-587125 eller 070-611 89 86.

Anki

Skråmträsk EFS
21/7 kl. 11.00 Friluftsgudstjänst  i   Lia,  talare  Ingvar  Holmkvist, 

sångkören"Unison", medtag fika  

18/8 kl. 11.00 Friluftsgudstjänst  på  Bönhusgården,  talare  Mikael  Dapefrid, 
sång Urban Lundström, medtag fika. 

Sö 8/9 kl. 11.00 Gudstjänst, Birgitta Kågström, sång, servering, söndagsskola.

Fr 27/9 kl 19.00 Start i Skråmträsk av mötesserie mellan olika byar, talare Åke 
Hägglund, sång Berit Lundberg, servering. (Lö 19.00 Tjärn, sö 
11.00 Stortjärn) 

Sö 6/10 Söndagsmässa,  talare  från  kyrkan,  kollekt  till  Bönhuset, 
söndagsskola

13/10 Gudstjänst, talare ev. Henrik Näslund, sång Fisherman friends, 
servering, söndagsskola

Inger L

Loppis
Loppis till förmån för EFS projekt "Aira sjukhus i Etiopien" i gamla affären måndag-
kvällar 17-21 i juli. Även öppet andra dagar då jag satt ut skylten. Välkommen in! 
Jag tar gärna emot fler saker till loppisen.

Inger L

Örtagårdskväll
Linet  inbjuder  till  Örtagårdskväll  den  7  augusti  kl.  18.00  med  föredrag, 
örtagårdsvandring,  lotteri  och  servering.  Trädgårdsmästare  Eva  Johansson 
Nymyran,  Burträsk  berättar  och  visar  bilder  på  temat  "Pionen-blommornas 
konung." Inträde inklusive fika 50 kr. Välkomna!

Linet gm Evy
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Skråmträskbygdens byaföreningSkråmträskbygdens byaförening
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BYABLADET ges  ut  av  Skråmträskbygdens  byaförening som  verkar  för 
utvecklingen  av  byarna  tillhörande Skråmträsk  skolområde.  Det  kommer  ut  i 
mitten av februari, april, juni, september och november.
Byabladets  redaktion:  Håkan  Nordmark,  Anki  Södermark,  Ewa  Larsson, 
Regina Lindgren och Elisabeth Berggren.
Betala in årsavgiften, 50 kr/person eller 200 kr/familj, på postgiro 137 65 61-5 
för att bli medlem i byaföreningen.

Bergsbestigare vid Talang 2013
På  bilden  syns  de  flickor  i  3-5:an  som  spelade  en  teater  om  ett  par 
bergbestigare som själva ansåg sig vara de bästa i branschen. En dråplig teater 
som  lockade  publiken  till  skratt.  Bergsbestigarna  kom,  trots  rätt  dåliga 
geografikunskaper och svindel,  till  slut  upp på bergstoppen. Att  andra redan 
hunnit före var dock inget problem, det löstes handgripligen…  



IFK Bjurfors årsmöte
Årsmötet lockade 15 medlemmar, inga större överraskningar hände där, styrelsen 
återvaldes i sin helhet och består av Sten Sjöberg, ordf, Kerstin Stenberg, kassör, 
Gunnar  Karlsson,  Kenneth  Holmgren,  Malin  Linder,  Zackarias  Pante,  Fredrik 
Forsberg, Anders Boman samt Sven-Olov Holmström. Det planeras för en större 
ombyggnation av klubblokalen,  men först  måste alla bidrag vara beviljade och 
dessutom måste det hållas en extra stämma om detta innan beslut tas. Detta pga 
att det är ett så stort beslut i föreningen.

Anki

Bolagsstämma
Skråmträsks fastighetsbolag AB höll sin bolagsstämma 5 april med 24 deltagare. 
Per-Olov Andersson var stämmoordförande och klubbade bl.a. valen till styrelsen 
som under verksamhetsåret 2013 består av Gertrud Hellgren, Britt-Inger Larsson, 
Stig Lindgren, Ellinor Forssell Lindberg och Alf Martin Fagertun. Den sistnämnde 
kom in som ny ledamot efter Per Hellgren. 2012 var ett spännande år då akuta 
problem uppstod p.g.a. att flera kylar och frysar la av mitt under den varmaste 
perioden  som  dessutom  sammanföll  med  semestertid  då  det  är  svårt  att  få 
service. Med tur och skicklighet och värdefulla insatser av ett flertal bybor löstes 
problemen. Styrelsens ordf. passade på att vid stämman tacka alla som hjälpt till.

Gertrud H

Majstämman
Styrelsen i Samfällighetsföreningen blev omvald: Per-Olov Andersson (ordf), Britt 
Inger Larsson (sekr) och Greger Larsson. Bidrag delades ut till Bönhusföreningen, 
Skråmträskbygdens  byaförening  och  Kyrkbäcken.  Det  finns  möjlighet  att 
Skogsstyrelsen  kan  röja  kring  träsket  meddelade  Zakarias  Pante  som  varit  i 
kontakt med dem. Elisabeth Berggren informerade om Vattengruppens projekt (se 
artiklarna  ”Kalkfilteranläggningen har  testkörts  under  våren”  och  ”Förstudie  för 
återskapande av våtmarker i Skråmträsk”).

Håkan

Prata landsbygd
I bönhuset informerade den 8 maj Thor Fossland om hur Skellefteå kommun ska 
samla  in  information  från  landsbygden  (se  www.skelleftea.se/pratalandsbygd). 
Man  vill  att  de  boende  på  landsbygden  ska  samlas  i  studiecirklar  och 
dokumentera vilka framtida utmaningar man står inför, men även goda exempel 
på hur man löst tidigare problem. Studiecirklarna som startar till hösten består av 
minst fyra träffar, minst tre deltagare och minst tre studietimmar per träff. 
Du  som  är  intresserad  av  att  delta  i  en  studiecirkel  skickar  e-post  till  
webmaster@skramtrask.nu eller tar kontakt med någon i byaföreningens styrelse. 
Byaföreningen samordnar sedan med ett studieförbund.

Håkan

Program SPF Skråmträsk-Bjurfors
Ti 2 jul kl 12.00 Utflykt till Kyrkholmen, samåkning från Kvarnhallen.

Fr 26 jul Hemlig  resa  tillsammans  med  SPF  Åbyn-Ljusvattnet. 
Annonseras  under  SPFs  fredagsannonsering  i  Norran  i 
början av juli.

Ti 13 aug kl 12.00 Utflykt  till  Kusmarks  kyrka  och  se  blomsterodlingen 
"Lönnebos frälsarkransen". Medtag eget fika.

Tisdagar kl 18.00 träffas vi som vanligt till allsång vid "Gröna Lund". I händelse av 
regn träffas vi på café Kvarnen.
Om du  har  frågor  kring  aktiviteterna  kan  du  ringa  Britt-Inger  589050,  Gunilla 
589149 eller Evy 589043. Välkomna!

Styrelsen gm Evy

"Återfallsknuttarna" kommer på besök
Måndagen  den  29  juli  får  idrottsplatsen  besök  av  "Återfallsknuttarna",  som 
kommer  att  köpa  fika  av  IFK  Bjurfors.  Återfallsknuttarna  är  ett  gäng  äldre 
gentlemän  (och  kvinnor)  som  har  återupptagit  sitt  hojåkande  på  äldre  dar.
Till denna tillställning skulle det behövas hjälp med serveringen av fika. Hör av er 
om ni kan tänka er att hjälpa till! Ring till Sten på 0910-587125 eller 070-611 89  
86.

Anki

Skråmträsk är värdby i bonnsta´n
Byaföreningen  har  återigen  fått  frågan  om  vi  vill  vara  värdby  under  Bonnsta
´helgen i augusti. Det är klart vi vill, så lördag den 17 augusti står vi där och säljer  
fika. Välkomna! 

Ewa

Byadagen i Bonnstan
På  byadagen  i  Bonnstan  i  augusti  ska  IFK  Bjurfors  även  i  år  stå  och  sälja 
hamburgare med tillbehör. Även till detta uppdrag skulle vi behöva personal. De 
som jobbat de senast två åren har tyvärr inte möjlighet i år. Hör av er om ni kan 
tänka er att hjälpa till! Ring till Sten på 0910-587125 eller 070-611 89 86.

Anki

Strawberry Singers
Till hösten drar vi igång igen och vårt huvudprojekt kommer att vara att delta i det 
stora evenemanget "Körmanifestationen", som går av stapeln 10 maj i Skellefteå 
Kraft  Arena.  Arrangörernas  mål  är  att  samla  1600 sångare  från  hela  länet.  4 
gemensamma övningar i Anderstorpssalen är planerade; 22/10, 12/11, 25/2 och 
15/4. Var och en kommer att få ett nothäfte och insjungna stämmor på CD. Hör av 
dig till Ellinor Båverman om du är intresserad av att vara med! Strawberry Singers 
första övning är 18/9 kl. 19:00 i Skråmträsk bönhus.

Ellinor B

mailto:webmaster@skramtrask.nu
http://www.skelleftea.se/pratalandsbygd


Skråmträsk Kvarn
Sommarkaféet öppnar 15 juni  och håller öppet  alla  dagar kl.  12-21 t.o.m.  12 
augusti.
Lite nyheter:

• Bredband i  kvarnen är snart  på plats vilket innebär att  kortbetalningar 
kommer att fungera bättre och att vi kan erbjuda WiFi. 

• Några onsdagar tar Hembygdsnisse (Åse M Vestin) med barn mellan 4 
och 12 år på ett ca. 45 minuters äventyr runt kvarn. Barnen  tar på sig 
fantasiglasögon för att kunna se och även prova sånt som hände ”förr i  
tiden”. 

Evenemang i Skråmträsk Kvarn sommaren 2013

Lö 15 jun kl. 14 Anders Hedström (Ö.Skråmträsk) med Band. Fri entré.

Fr 21 jun kl. 20-24 MidsommarNATT. Kl. 21: Allsång, Hilda & Magda Hellgren. 
Kl. 23: ”Berättelser i Sommarnatten”, RASKATOS (Pär-Erik 
Wikström, Matilda Kjellmor & Åse Mauritzdotter Vestin). Fri 
entré hela kvällen.

Må 1 jul kl. 19 SommarKRYSS: Sofia O. Lundmark & Viktor Aronsson. Fri 
entré.

Fr 5 jul kl.19 Göteborgsbandet  Edla  Aurora.  Folkligt,  visa & progg.  Fri 
entré.

Må 8 jul kl.19 SommarPRAT: Susanne Tjärnström, Skråmträsk. Fri entré.

On 10 jul kl. 13-16 På äventyr med Hembygdsnisse. (4-12 år)

Må 15 jul kl. 19 SommarKRYSS: Amanda & Kattis Koss. Fri entré.

On 17 jul kl. 13-16 På äventyr med Hembygdsnisse. (4-12 år)

Fr 19 jul kl.19 Muffinheads  (Markus  &  Katarina  Nyström  m.fl.).  Från 
Country till visa. Fri entré.

Må 22 jul kl.19 SommarPRAT: Enar Nordvik, Skellefteå. Fri entré.

On 24 jul kl. 13-16 På äventyr med Hembygdsnisse. (4-12 år)

Må 29 jul kl.19 SommarKRYSS: Erik Hedman & Saga Stenman. Fri entré.

To 1 aug kl. 18-21 Tangokväll med prova på första timmen. Fri entré.

Fr 2 aug kl. 19-21 Jazzkonsert med Wihlborg Jazzband. Entré.

Må 5 aug kl. 19 SommarPRAT: Lars-Martin Lund, Ursviken. Fri entré

Må 12 aug kl. 18-21 SommarFINAL:  Olivia  Schönfeldt.  Entré  (fikabuffé ingår  i 
entrébiljetten).

Mer info hittar du på www.skramtrask.se/kvarn. Vi hälsar alla välkomna!
Asta & Erik Hellgren

Storfiskarn
På  pingstdagens  kväll  fiskade  Rune  och  Inger  Marklund  i 
Kyrkbäcksträsket. Rune berättar att när skeddraget var i närheten 
av  bryggan  så  ser  han  att  en  stor  gädda  hugger.  Efter  några 
rusningar av fisken får han in den mot land. För att få upp den här 
baddaren tar han tag i gälarna vilket leder till några rejäla sår på 
fingrarna. Det visar sig att gäddan väger 9 kg och är 1,1 m lång. 
Tydligen  är  detta  första  gången  som  någon  får  en  gädda  i 
Kyrkbäcksträsket.

Håkan

Kalkfilteranläggningen har testkörts under våren
Kalkfiltret på östra sidan av sjön har under vårflodsperioden tagits 
i  bruk.  På  det  stora  hela  har  det  gått  bra.  Storleken  på 
anläggningen  är  bra  beräknad  utifrån  de  vattennivåer  man  kan  vänta  sig  en 
normal vårflod. Anläggningen dras dock med en del ”barnsjukdomar” som kommer 
att rättas till under sommaren. Viss erosion längs grävda ledningar kommer tex att 
kräva  lite  kompletterande  grävarbete.  Stora  mängder  fint  sediment  har  under 
våren runnit genom filtrena vilket inneburit att den förväntade reningseffekten inte 
riktigt uppnåtts. Det beror till stor del på att dammen är nygrävd.  Förhoppningen 
är att det under sommaren kan börja växa gräs i dammen som binder leran och 
förhindrar den att rinna ut genom filtrena. Försommaren har varit relativt torr och 
just nu rinner inget vatten genom filterbrunnarna. Ett 50-tal personer från Hav- och 
vattenmyndigheten  (Luleå)  har  i  slutet  av  maj  varit  på  studiebesök  vid 
anläggningen. Besöket var uppskattat och det var många frågor som ställdes.

Elisabeth

Förstudie för återskapande av våtmarker i Skråmträsk
Syftet  med förstudien är  att  kartlägga vilka  möjligheter  det  finns att  återskapa 
våtmarker i jordbrukslandskapet i Skråmträskområdet. En våtmark fungerar som 
en fälla  för  näringsämnen och kan,  genom att  vattnet  leds genom våtmarken, 
fånga  upp  både  kväve  och  fosfor.  Därmed  minskar  tillförseln  av  näring  till 
Skråmträsket. De flesta våtmarker är sedan många år utdikade och har därför 
förlorat sin goda förmåga att fånga upp näringsämnena. Förstudien ska i första 
hand beskriva fyra stycken mindre områden, vilka förutsättningar de har och ge 
förslag  på  lämpliga  åtgärder.  Det  gäller  både  utseende  och  funktion  på  varje 
område. De fyra områdena är Storhällstjärnen, Degermyran, Luddesmyran och 
södra änden av Skråmträsket (Boviken). Våtmarker kan också utformas i syfte att  
skapa trevliga miljöer för fåglar och övrigt djurliv. Förstudien genomförs av bygg-
och  miljökontoret,  Skellefteå  kommun och  är  finansierad  av  projektmedel  från 
Landsbygdsprogrammet (EU-medel). Bygg-och miljökontoret har anlitat en konsult 
Enetjärn Natur AB för genomförandet och förstudien ska vara klar till  årsskiftet 
13/14. Inga praktiska åtgärder är alltså aktuella just nu, förstudien kommer endast 
att innehålla förslag på åtgärder.

Elisabeth

http://www.skramtrask.se/kvarn


Aktuellt på skolan och förskolan
Talang 2013
Tisdag den 4 juni arrangerades ”Talang 2013” på skolan. Publiken bjöds på ett  
skiftande program, t  ex så dramatiserade förskoleklassen sagan om Bockarna 
Bruse, några flickor dansade, det spelades teater (se bild på första sidan) och 
ballonger förvandlades till olika figurer.

Förskolan och skolan på utflykt
Föräldrar till barn på skola och förskola skottar under vintern isbanan vid skolan. 
För det arbetet betalar kommunen en ersättning som används till olika aktiviteter 
eller saker som blir en liten ”guldkant” för barnen. I maj och juni har t ex både 
förskolan och skolan varit på utflykter. 
Förskolan (barn 1-5 år) valde att åka till lekparken på Nordanå den 4 juni med 1-4-
åringarna. De lekte några timmar i lekparken och sedan avslutades utflykten med 
pizza till  lunch. Femåringarna följde inte med på den resan då de några dagar 
tidigare  var  med  på  Sagostafettens  avslutning,  också  det  på  Nordanå. 
Sagostafetten  arrangeras  av  biblioteken  i  kommunen  och  alla  kommunens 
femåringar bjuds in. Som extra guldkant på den dagen fick de pizza till lunch i stan 
för skottarpengarna.   
Skolans elever och lärare satte sig onsdagen den 5 juni på bussen för att åka till  
Svansele på skolresa. Där fick eleverna bl a gå en tipsrunda, se en film och titta 
på uppstoppade djur. Lunchen bestod av hamburgare som grillades ute. 

Översyn av skolor och förskolor i Burträskområdet
Skolområden i Skellefteå kommun ses nu över, underskottet är stort och åtgärder 
som kan spara pengar är nödvändiga. Turen har nu kommit till Burträskområdet 
där Björnåkerskolan F-9, Bygdsiljumskolan F-5 och Skråmträskskolan F-5 ingår. I 
området finns också ett antal kommunala förskolor och friskolan F-6 i Bodbysund. 
Arbetet i Burträskområdet  inleddes för några veckor sedan med en kartläggning 
av bl a lokaler och elevunderlag. Nästa steg i processen är att titta på ev. åtgärder 
som kan vidtas inom området. På Skellefteå kommuns hemsida (invånare) kan 
man läsa mer om förändringsarbetet:  http://www.skelleftea.se/forandringsarbete . 
Några olika rutor finns till höger på sidan, klicka vidare på den blåa,  Pågående 
förändringsprocesser,  så syns de områden där förändringsprocessen är igång. 
När detta skrivs finns inte så mycket information om Burträskområdet men sidan 
uppdateras vartefter.  

Ewa

Vill du skriva i Byabladet?
Byabladet kommer ut 5 ggr/år.  Inför varje blad träffas redaktionen för att  prata 
igenom innehållet och fördela skrivuppgifterna. För närvarande är det fyra stycken 
som hjälps åt men fler intresserade behövs!  Är du intresserad av att hjälpa till så 
hör av dig till Håkan Nordmark tfn 58 91 04 eller hakan.nordmark@gmail.com  

Ewa

Försommarfesten
Det var en välbesökt och lyckad fest den 1 juni. 100 middagsgäster åt en god 
buffé och fick dessutom höra roliga historier och delta i ett lotteri. Till konserten 
med Strawberry Jam senare på kvällen anslöt ytterligare ett 40-tal gäster, samt 
en massa mygg. Musik från fem decennier framfördes inför en begeistrad publik.

Håkan

Familjefest
Finns  det  ett  intresse  i  bygden  för  att  anordna  en  familjefest  till  hösten? 
Byaföreningen söker personer som har idéer om vad man skulle kunna göra och 
som är villiga att arrangera en sådan fest med stöd från byaföreningen. Hör av er 
till  någon  i  byaföreningens  styrelse  eller  skicka  e-post  till 
webmaster@skramtrask.nu.

Håkan

IFK Bjurfors deltog i Stockholm maraton
Andreas Berggren, IFK Bjurfors, deltog i årets upplaga av Stockholm maraton. 
Dagen  bjöd  på  bra  löparväder,  ca  19  grader  med  en  del  mindre  regnskurar. 
Andreas kom i mål på tiden 3.20.34. Byabladsredaktionen gratulerar till  en god 
insats.

Elisabeth
Barn-motionärer
Under juni och juli  kommer det att  finnas möjlighet för barn upp till  15 år som 
motionerar att vinna ett pris, presentkort på Lekia. Barnen skriver in sig i ett eget 
block i motionslådorna.

Håkan

Styckeri
Hos Malin och Per-Johan Wahlberg  har en ny byggnad kommit upp. De har byggt  
ett garage som även inrymmer ett mycket funktionellt styckeri. Per-Johan, som är 
känd för att vara en av bygdens bästa styckare, hälsar att om någon önskar hjälp 
med hemslakt samt styckning så är det bara att höra av sig till honom.

Regina

Skråmträsk Saloon
JiiHaaa! Nu finns det en saloon i Skråmträsk! Mikael och Josefin Lundgren, Västra 
Skråmträsk  har  under  ca  1  års  tid  arbetat  med  att  förvandla  sin  loge  till  en 
fullfjädrad saloon. Micke som är intresserad av western och countrymusik var den 
som kom på idén. Ett loft i logen är rivet och delar av materialet har återanvänts, 
bland  annat  till  en  bardisk.  I  taket  hänger  vagnshjul  som  ljuskronor.  Vänner, 
bekanta och grannar har på olika sätt bidragit till att saloonen nu står klar. För den 
som vill och är intresserad kan saloonen hyras till fest och barnkalas.

Elisabeth
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